
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 
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Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hetmana

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Nárok na rozpočet:
rozpočet OKH

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.9-1 Název: bod 6.9 priloha 1.pdf Žádosti o poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

výjimku ze Směrnice Krajského úřadu Ústeckého kraje č. S-05/2019 - Rozpočtová pravidla Ústeckého 
kraje - čl. 3, odst. 11 ve věci poskytnutí individuální dotace z rozpočtu odboru kancelář hejtmana

B) rozhoduje

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí níže uvedených dotací na základě došlých žádostí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu a 
uzavření Smluv o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného ve Směrnici KÚÚK č. 2017_S_02 (Standardní 
vzory smluv), se žadateli:

1. Město Postoloprty
sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
IČ: 00265403
částka: 30.000.000,- Kč
projekt: Fotbalový stadion FK Postoloprty - II. etapa
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %



2. Město Terezín
sídlo: nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
IČ: 00264474
částka: 2.000.000,- Kč
projekt: zvýšení bezpečnosti v Terezíně
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 90,90 %

3. Město Terezín
sídlo: nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
IČ: 00264474
částka: 13.000.000,- Kč
projekt: Rekonstrukce Wieserova domu v Terezíně

Důvodová zpráva:
1) DOTACE PRO MĚSTO POSTOLOPRTY – Fotbalový stadion FK Postoloprty/2 – 30 mil. Kč
Jedná s o vyvolanou investici – vzhledem k výstavbě dálnice D7 dojde k demolici stávajícího zázemí 
fotbalového stadionu v Postoloprtech. V roce 2017 byla již krajem dotace ve výši 30 mil. poskytnuta, ale 
vzhledem k výsledku projektové dokumentace a s tím spojených dalších neplánovaných návazných investic 
byla cena díla vypočtena na částku 60 mil. Kč. Bohužel město Postoloprty v rozpočtu v rámci investic 
nedisponuje takto vysokou částkou a zároveň nesplňuje podmínky poskytnutí dotace z programů vyhlášených 
ministerstvy. Proto se obrací se žádostí na Ústecký kraj.

2) DOTACE MĚSTU TEREZÍN – Rekonstrukce Wieserova domu a zvýšení bezpečnosti v Terezíně. Dotace 
bude rozdělena na 2 části:

1.) Rekonstrukce Wieserova domu v Terezíně
Město Terezín v roce 2017 získalo dotaci na záchranu a rekonstrukci Wieserova domu. Aby dotace mohla být 
vůbec realizována, byly zajištěny vlastní zdroje města díky podpoře Ústeckého kraje v roce 2017 ve výši 
14.159.029,- Kč Kč. Rekonstrukce objektu probíhá úspěšně a s plánovaným termínem dokončení stavebních 
prací se počítá v květnu 2020. V průběhu stavby bylo zjištěno, že objekt byl v mnohem horším technickém 
stavu, než se předpokládalo a než mohl zachytit provedený nedestruktivní stavebně historický průzkum. 
Největším rizikem pro samotný objekt bylo narušení části základů, narušení statiky vlastního domu a 
katastrofální stav konstrukce krovu. Tyto zásadní vlivy jsou důsledkem vzniklých nepředvídatelných a pro 
dokončení stavebních prací nezbytných víceprací. Na základě vyjádření poskytovatele dotace, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, nelze tyto vícenáklady, přesto že jsou oprávněné, financovat z dotačních prostředků. 
Důvodem je, že maximální alokace u tohoto typu dotace byla Evropskou komisí stanovena na 5 milionů Euro, 
v přepočtu 122 milionů Kč. Z uvedených důvodů město Terezín žádá o poskytnutí finančních prostředků ve 
výši 13 milionů Kč vč. DPH. Ty umožní úspěšné dokončení celého projektu, aby mohly být plně zhodnoceny 
již investované prostředky.
- 11 mil. Kč Investiční náklady: stavební práce
- 2 mil. Kč Neinvestiční náklady: Autorský dozor stavby, BOZP, Technický dozor stavby, mzdové náklady 
realizačního týmu

2.) Zvýšení bezpečnosti v Terezíně
Následkem společných snah Ústeckého kraje a města Terezín dochází k postupnému rozvoji cestovního 
ruchu ve městě. K jeho významnému zvýšení dojde mimo jiné i otevřením Wieserova domu v letošním létě. Z 
tohoto důvodu je nutno přijímat opatření zvyšující bezpečnost návštěvníků i samotných občanů Terezína. 
Prostředky budou vynaloženy na opravy chodníků a komunikací v Terezíně. Město Terezín proto žádá o 
poskytnutí finanční podpory ve výši 2 milionů Kč vč. DPH.
- 2 mil. Investiční náklady: stavební práce

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 5. 6. 2020
2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 8.6.2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 4. 6. 2020


